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Inledning 
För att sprida information om de stiftelser som Region Västmanland förvaltar har denna informationsbroschyr 
tagits fram. Syftet är att du som är berättigad att söka bidrag på ett enkelt sätt ska kunna ta del av vad som 
gäller för ansökan och beviljande av bidrag.  
 
Information om stiftelserna och om möjligheten att ansöka om medel/bidrag annonseras främst genom 
regionens hemsida: regionvastmanland.se. 
 
Utdelningsbeloppen kan variera från år till år beroende på stiftelsernas avkastning samt antalet sökande. 
 
Vem kan söka bidrag/ fondmedel? 
Alla privatpersoner som är folkbokförda i Västmanlands län och som uppfyller bestämmelserna för respektive 
stiftelse (ej föreningar och stiftelser). 
 
Bidrag/fondmedel betalas inte ut till utlandsresor. 
 
Hur ansöker jag om medel? 
Fyll i blanketten ”Ansökan om donationsmedel” – den finns sist i detta dokument. Den finns också tillgänglig 
på Region Västmanlands hemsida www.regionvastmanland.se (sök på donationsstiftelser). Om du ej har 
tillgång till Internet kan du ringa 021-17 46 00 och beställa blanketten. Telefontid är vardagar 9:00 -11:00. 
Övrig tid telefonsvarare – lämna namn och adress så skickas handlingarna.Du kan bara ansöka om medel ur en 
stiftelse per ansökningsblankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in flera ansökningar. Det är 
den ansökandes egen skyldighet att se till att ansökan överensstämmer med stiftelsens ändamål.  
 
Tänk på att fylla i alla obligatoriska fält samt att skicka med aktuella bilagor gällande intyg: exempelvis läkar-
intyg, intyg från kurator, arbetsgivare. Motivera också varför du söker. Beskriv exempelvis social och 
ekonomisk situation, hälsobakgrund med mera samt vad du ska göra med eventuell utdelning. Ange även hur 
stort bidrag du söker.  
 
Ansökan skickas till:  
Region Västmanland 
Regionhuset ingång 4 Diariet  
721 89  Västerås 
 
Ingen bekräftelse på inkommen ansökan skickas. 
 
Ansökan om bidrag/fondmedel för 2020 ska vara regionen tillhanda senast 2020-09-25. 
 
En ansökan prövas mot andra, vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om man 
uppfyller kriterierna för donationsstiftelsens ändamål. 
 
Utdelning av donationsmedel beräknas ske slutet av november månad 
 
Information om behandling av personuppgifter: 
Din ansökan behandlas med sekretess. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i en 
ansökan behandlas av landstinget enbart i syfte att bedöma ansökan. 
 
Om du vill få information om hur dina personuppgifter behandlas av regionen kan du begära detta skriftligt på 
adressen: Region Västmanland, Regionhuset ing 4, 721 89  Västerås. Det är också till den adressen som du 
vänder dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. 
 
 
 
 

http://www.regionvastmanland.se/
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Förtydligande till ifyllnad av ”EKONOMISK SITUATION” 
Månadsinkomst före skatt: Här uppges de inkomster du har varje månad (t ex lön, bidrag, pension) innan 
skatten är dragen. 
 
Månadsinkomst efter skatt: Här uppges de inkomster du har varje månad (t ex lön, bidrag, pension) efter att 
skatten är dragen. 
 
Makas/makes/sambos månadsinkomst före skatt: Här uppges de inkomster din maka/make/sambo har varje 
månad (t ex lön, bidrag, pension) innan skatten är dragen. 
 
Makas/makes/sambos månadsinkomst efter skatt: Här uppges de inkomster din maka/make/sambo har varje 
månad (t ex lön, bidrag, pension) efter att skatten är dragen. 
 
Förmögenhet: Här uppges aktuellt värde på besparingar i bank- och värdepapper (fonder). Även eventuella 
fastigheter medtages. Känner du dig osäker; bifoga en kopia av senaste deklaration. 
 
Skulder: Här anger du summan av dina lån. Känner du dig osäker; bifoga en kopia av senaste deklaration. 
 
Inkomst av kapital: Här anger du de eventuella inkomster du har från t ex bankräntor, fond- och 
aktieutdelningar. Känner du dig osäker; bifoga en kopia av senaste deklaration. 
 
Regelverk för utbetalning 
I ansökningsblanketten anger du kontonummer för bank eller plusgironummer. När ditt ärende har behandlats 
får du besked om eventuell utbetalning eller avslag via brev. Alla som ansökt får ett skriftligt besked, inga 
uppgifter lämnas ut via telefon , men beroende på hur stort antal ansökningar som inkommit kan det dröja 
några veckor efter sista ansökningsdag  innan beskedet kommer. I brevet anges vid eventuellt bifall ,beloppets 
storlek samt om du har redovisningskrav (kvitto) på utbetalningen eller inte. Om du har redovisningskrav och 
inte uppfyller detta innebär det att du kan diskvalificeras från beviljande av donationsmedel i framtiden.  
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På följande sidor presenteras de stiftelser som delar ut bidrag under 2020. I rubrikraden anges också var du 
måste vara folkbokförd för att kunna söka. 
 
 

 
Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2                           För boende i: Hela länet 
   

 
STIFTELSENS ÄNDAMÅL 
Fondens avkastning, förutom 10% som varje år skall läggas till kapitalet, får användas  

• till vård av sådana sjuka eller konvalescenter, för vilka vård ges på annan behandlingsinstitution i länet än 
på Västmanlands sjukhus, Västerås. 

 
Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel. 
 
 

 
Stiftelsen Västmanlands Understödsfond                           För boende i: Hela länet 
   

 
STIFTELSENS ÄNDAMÅL  
Understödsfonden ska efter styrelsens prövning i varje särskilt fall, användas för utgivande av ersättning vid 
sjukdom, som medfört särskilt stora och betungande kostnader. 
 
 

 
Stiftelsen Samfond nr 2  För boende i: Västerås, Hallstahammar 
Surahammar    

 
STIFTELSENS ÄNDAMÅL 

a) Till patient, som på grund av sjukhusvistelsens längd eller minskad arbetsförmåga, orsakad av 
sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad 

b) till täckande av kostnader för eftervård, som patienten av ekonomiska skäl inte har möjlighet att be-
kosta 

c) till kostnader för ortopediska hjälpmedel 
d) till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, som personer med olika fysiska 

handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandprotes och vanliga glasögon 
e) till kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möj-

lighet att bekosta 
 
Avkastningen av samfonden får ej användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till 
utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan. Vid disposition av samfondens medel skall 
hänsyn tas till de föreskrifter för de i samfonden ingående donationerna, i den utsträckning som synes 
lämpligt. Vidare skall för fond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller 
användas för vissa patienter, alltjämt iakttagas. 
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Stiftelsen Samfond nr 4  För boende i: Köping  Arboga  Kungsör 
   

 
STIFTELSENS ÄNDAMÅL 

a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens 
längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska 
ställning försämrad 

b) till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att 
bekosta 

c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel 
d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med 

olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga 
glasögon 

e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska 
skäl inte har möjligheter att bekosta. 

 
Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till 
bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan. Vid disposition av 
samfonds medel skall hänsyn tas till de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes 
lämpligt. Vidare skall för fond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller 
användas för vissa patienter, alltjämt iakttagas. 
 
 

 
Stiftelsen Samfond nr 5       För boende i: Fagersta Virsbo Skinnskatteberg Norberg 

   

 
STIFTELSENS ÄNDAMÅL 

a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens längd 
eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning 
försämrad 

b) till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel 
d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika 

fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon.  
e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl 

inte har möjligheter att bekosta. 
 
Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till 
bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan. Vid disposition av 
samfonds medel skall hänsyn tas till de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes 
lämpligt. Vidare skall för fond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller 
användas för vissa patienter alltjämt iakttagas. 
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Tänk på att: 

• Samtliga nedanstående uppgifter är obligatoriska - ofullständig ansökan kommer inte att behandlas 

• Det är viktigt att du tydligt skriver vad du söker bidrag till så att din ansökan kan bedömas korrekt. 

• Det är den sökande själv som ansvarar för att blanketten och andra dokument (ex. intyg) inkommer i tid. 
Ingen bekräftelse på inkommen ansökan skickas. 

• Endast en stiftelse/fond ska anges på varje blankett - vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in 
flera ansökningar 

 
HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDEL UR FÖLJANDE STIFTELSE/FOND 

 
STIFTELSENS NAMN:     

 
NAMN: 

 
ADRESS: 

 
POSTNUMMER:  ORT: 

 
TELEFON: 

 
PERSONNUMMER (10 siffror)  : 

 
ANSÖKNINGSBELOPP: 

 
MOTIVERING    
(Motivering i ansökan ska överensstämma med stiftelsens ändamål, skickas med som bilaga) 

 
INTYG    
(Skicka med intyg, exempelvis läkarintyg, intyg från kurator, arbetsgivare och dylikt, som kan styrka din ansökan) 

 
UTBETALNING 
Ange ditt kontonummer och bankens namn. Är uppgifterna felaktiga betalas pengarna ut via utbetalningskort på namnet och adressen ovan. 

 
Kontonummer inkl clearing:  
(En siffra per ruta, skriv tydligt) 

 
 
Bankens namn:                                                                                                                        
 

EKONOMISK SITUATION* 1) Månadsinkomst före skatt:    SEK 

*se ifyllnadshjälp sid. 3 2) Månadsinkomst efter skatt:   SEK 

 3) Makas/makes/sambos månadsinkomst före skatt: SEK 

 4) Makas/makes/sambos månadsinkomst efter skatt: SEK 

 5) Förmögenhet:    SEK 

 6) Skulder:    SEK 

 7) Inkomst av kapital:    SEK 

 
Din ansökan behandlas med sekretess . För behandl ing av personuppgif ter ,  se s id 2.  
 
HÄRMED INTYGAS ATT OVAN LÄMNADE UPPGIFTER ÄR KORREKTA 
 
 
 
Datum Underskrift 
  
 ____________________________________________ 

Namnförtydligande (textas) 

 
ANSÖKAN OM DONATIONSMEDEL 

Ansökningen ska vara  
Region Västmanland  
tillhanda senast 2020-09-25 
 
 

UPPLYSNINGAR 
Ingång 4 
Tel: 021-17 46 00 

SKICKAS TILL 
Region Västmanland 
Regionhuset 
Diariet, ingång 4 
721 89  Västerås 

                 

 

 


